
 
Salutis Sp. z o.o.

Trześniowska 59i, Lublin
+48 605780782

 

 

Envil gardło aerosol
 

Cena: 16,06 PLN

Opis słownikowy

Dawka (2,9mg+1,96mg+25,6g)

Opakowanie 30 ml (butelka)

Postać aer.do st.w j.ustn., roztw.

Producent AFLOFARM FARMACJA POLSKA SP. Z O.O.

Substancja
czynna

Cetylpyr.chlor., Lidoc.hydroch., Zin.glu

Opis produktu
 

Jesienno-zimowe infekcje górnych dróg oddechowych bywają uciążliwe, zwłaszcza gdy towarzyszy im ból gardła. Aerozol Envil Gardło
to preparat antyseptyczny o działaniu miejscowo znieczulającym. Polecany w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej.

Składniki:
1ml aerozolu zawiera: chlorek cetylopirydyniowy (Cetylpyridinii chloridum) – 2,9mg, chlorowodorek lidokainy (Lidocaini hydrochloridum)
– 1,96mg, glukonian cynku (Zinci gluconas) – 25,6mg, co odpowiada 1,875mg jonów cynku.

Działanie:
Envil to produkt leczniczy, który może być stosowany pomocniczo w terapii infekcji górnych dróg oddechowych. Preparat łagodzi stany
zapalne gardła i jamy ustnej. Dzięki zawartości substancji aktywnych – chlorowodorku lidokainy i chlorku cetylopirydyniowego działa
antyseptycznie i miejscowo znieczulająco. Dodatkowo skład wzbogacono cynkiem.

Zastosowanie:
Aerozol Envil przeznaczony do stosowania w stanach zapalnych gardła i jamy ustnej oraz pomocniczo w leczeniu infekcji górnych dróg
oddechowych i towarzyszącemu jej bólowi gardła i w zapaleniu migdałków (angina).

Informacje dodatkowe:
Każda dawka aerozolu zawiera 0,17ml roztworu.

Przeciwwskazania:
Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu; ciężkiej niewydolności wątroby lub nerek; wrodzonej lub
idiopatycznej methemoglobinemii; u dzieci poniżej 6. roku życia.

Dawkowanie:
Dzieci powyżej 6. roku życia: rozpylać 3 dawki co 2-3 godziny, jednak nie więcej niż 6 razy na dobę. Dorośli: stosować 3 dawki co 1-2
godziny, nie więcej niż 8 razy na dobę.
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Przed użyciem zapoznaj się z ulotką dołączoną do opakowania, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań
niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania i przechowywania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub
farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
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